
Referat - Skolebestyrelsesmøde 
Mandag den 1. oktober kl. 17.30 - 20.00 

 
 
 

Deltagere: Lotte, Christian, Gitte, Jesper, Louise A, Louise D, Louise L, Birgitte, Thea, Kajsa, 
Marcus, Henriette og Helle  

 
Fraværende : Marcus 
 
Fraværende med afbud: Louise D 
  
Ordstyrer: Louise A 
Referent:  Henriette 
 
_________________________________________________________________________ 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt uden rettelser. 
 
2. Punkter til eventuelt 

 
3. Meddelelser  

a) Formanden 
 
Lotte har talt med Henrik, der er med i ”Ung Skole” i Slagelse. Han deltager 
til endnu et møde den 20/11-18. Han vil arbejde på, at der også kommer 
noget ungdomsmiljø til Korsør. Baggesenskolen er villige til at udlåne og 
stille lokaler til rådighed. 
 
Helle, Jesper og Lotte har holdt møde vedr. høringssvar. Dette er sendt 
videre til forvaltningen. 
 
Den 27/10-18 er der et møde for skolebestyrelsesmedlemmer. Lotte og 
Christian deltager fra Baggesenskolen. 
 
Lotte har modtaget en mail med et link til en sprogkonkurrence. Lotte sender 
linket videre til Helle. 
 
Den 5/10-18 er det ”Lærerens dag”. Vi vil gerne anerkende det, men som 
samlet personalegruppe. Vi arbejder videre med tanken. 
 

b) Elevrådet 
 
Hallens vinduer er ikke gode nok. Der kan kigges ind til pigerne, når de 
bader. 
 
Vedr. kostpolitik, har vi spurgt eleverne i udskolingen. Der er et ønske om, 
at der kan købes bl.a. müslibar, juice og vand. 
 
Vi har i dag deltaget i et kommunalt elevrådsmøde i Slagelse, hvor der bl.a. 
blev talt om rygepolitik.  
 
Når der har været elevrådsmøder skal der sendes emner ind til Danske 
Skoleelever, så vi kan vinde konkurrencen for ”bedste” skoleelever. 

Arrangement for klasserødder: 
12. november 18.30 – 20.00 



 
Vi talte også om SUK festival og busruter. 
 
Der kommer muligvis en fællestur til Agersø for alle elevrødder. 
 

c) Medarbejderrepræsentanter 
 
Vi har lige haft naturfestivalsuge for alle klasser undtaget 0. klasserne, som 
har arbejdet med ”Krible Krable” i stedet for. 
Vi har bl.a. arbejder med Lego, Edison, skrald og naturfagsprøven. 
 
I uge 40 er der terminsprøverne for 8. + 9. årgang. 
 
I SFO´en har vi snart Halloween. 
 

d) Ledelsen 
 
Vi har glædet os til, at vores nye sekretær skal begynde den 1/10-18. 
 
Vi har haft nogle sygemeldinger, som alle er på vej tilbage på arbejde. Der 
er lavet aftaler med alle omkring det. 
 
Vi har vores 7. klasser med i Edison på Antvorskov Skole på torsdag. 
 
8. årgang skal være med på SUK og Skills med fokus på uddannelser. 
 
Der er gang i terminsprøverne.  
 
Vi får mange nye elever til skolen i øjeblikket. 
 
Forældrene er informeret om de Nationale test. 
 
Helle begynder på MUS-samtaler allerede nu. Planen er, at de skal være 
færdige inden jul. 
 
Der er kommet et oplæg om ”Røgfri skole og kommune ”. Vi tager det med 
til næste MED-møde 
 
Brobygningen med børnehaverne og kommende elevers forældre er gået i 
gang. Der bliver afholdt et fællesmøde på Baggesenskolen, hvor alle lederne 
fra de 5 primære børnehaver deltager sammen med Helle, Henriette, Bettina, 
og vores to børnehaveklasseledere. Vi planlægger datoer for åbent hus, 
informationsbrev til forældrene og brobygningsdage mm 

   
 
4. Budgetopfølgning 

 
Helle har gennemgået budgettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Fremlæggelse af årshjul 
 
Årshjul er delt ud. Det er det samme som vi kiggede på, på sidste bestyrelsesmøde. Lotte og 
Helle har arbejdet videre med årshjulet og tilpasset det til Baggesenskolen. Årshjulet er blevet 
godkendt af en enig bestyrelse. Årshjulet kommer til at ligge på intra i bestyrelsens mappe. 

 
 

6. Tilføjelse af link til antimobbestrategi 
 
Sidste år blev det lovpligtigt, at skolerne skal synliggøre, at der er en klageinstans, så der kan 
klages hvis der bliver behov for det. 
 
Linket bliver tilføjet. 

 
 
7. Drøftelse af kostpolitik 

 
Vi har holdt lærermøde og møde i SFO´en, hvor kostpolitikken er blevet drøftet. 
 
Vi har kigget på, om der skal være en Arla automat på skolen. Vi vælger selv hvad indholdet 
i automaten skal være, dog skal det være produkter fra Arla. Vi har mulighed for, at råde over 
en hylde i automaten.  
 
Vi tager det med som et punkt til arrangementet for forældrerødder den 12. november. Helle 
taler med John fra Eggeslevmagle Skole, om hvordan det fungerer på deres skole. 
 
Vi havde en god dialog omkring kostpolitikken. 
 
 

8. Gennemgang af principper (hvad har vi og hvorfor?) 
https://baggesenskolen.slagelse.dk/om-skolen/politikker-og-regler 
 
Vi er forpligtet til, at forholde os til de retningslinier og principper som skolen har. Vi skal 
gennemgå dem og tage stilling til, om de fortsat er aktuelle. Er der noget, som skal rettes eller 
tilføjes. 

 
Det er vigtigt for personalet, at det er opdateret, da det er ”deres” arbejdsredskab i hverdagen. 
 
De henvendelser der kommer til bestyrelsen er ofte relateret til de principper, der ligger på 
hjemmesiden.  
 
Vi skal have alle principperne gennemgået. Helle og Lotte prioriterer rækkefølgen for, 
hvordan principperne skal tages op på de kommende bestyrelsesmøder. Vi skal have så 
mange synsvinkler med som muligt, derfor bliver de gennemgået på møderne. 
 
Alle medlemmer af bestyrelsen forbereder sig og læser principperne, så vi kan diskutere hver 
enkelt princip. 
 
Malene har muligvis kendskab til et holdningsnotat fra 6. marts 2017 vedr. digital dannelse. 
 

 
 
 
 
 

 

https://baggesenskolen.slagelse.dk/om-skolen/politikker-og-regler


9. Eventuelt 
 
 
Christian vil gerne være ordstyrer til næste møde mandag den 5. november. 

 
 
 
 

 
 

Pkt. kommende møder:  
 

 Anti mobbestrategi  
 Principper for kommunikation mellem skole og forældre 
 Princip for skole/hjemsamarbejde  
 Udviklingspotentiale i SFO 
 Forældretilfredshedsundersøgelse 
 Hvordan går det med fagligt løft i naturfag 


